a sabedoria e a luz
Juntas no amor
juntas num só espírito

Sophia em ação de amor.... resgatando
sofredores
Sophia, desempenha-se com engenhoso esforço, apoiada por grande falange de
benfeitores da espiritualidade, o acompanhamento à limpeza espiritual da Palestina,
principalmente de Nazaré, local onde Jesus haveria de descer, por estar próxima do
mediterrâneo e de muitos portos marítimos, onde havia grande fluxo de pessoas que

sofriam grandes influências de espíritos inferiores, empenhados por essas entidades em
desarmonizar o ambiente, através das baixas vibrações, orgulho, inveja, ódio....

Para que fosse desativada o estado denso vibratório, havia
Grupos

de

Espíritos

adestrados

em

desativação,

especialmente aos locais onde havia maior número de
espíritos inferiores.
O Grupo SEAREIROS DO BEM que atuava baseado nas vibrações de Sophia operavam
constantemente recolhendo as entidades inferiores das Camadas onde seria dada entrada de
Sophia, contudo diante ao ambiente que fora fortificado por essas entidades malfeitoras, evitará
uma entrada direta, fazendo com que três entidades altamente treinadas na desobstrução de
ambientes, com técnicas de romperem as baixas vibrações, inspirou Sophia, que diante ao olhar

para estrelas e como cintilando o infinito de modo espontâneo deixou seus joelhos fletirem
(dobrarem) em posição de humildade no chão, fazendo do verbo um canal para conversar com
DEUS e assim se foi:

“— Senhor, Pai de todas as coisas, também sou criação do Vosso amor
e existo como ser pensante que sente e tem vontade, desejando ao próximo
aquilo que busco para o meu próprio conforto. Quando fui chamada para
os trabalhos que devo desempenhar no mundo das formas — o que vou
fazer tomada de alegria — não sintonizei com o estado de sofrimento por
que passa a humanidade, como nesta região em que ora estamos.

Sabemos, Senhor, que a Vossa paciência e o Vosso amor são, verdadeiramente, sem limites; e
aprendemos, por processos que por vezes escapam ao nosso entendimento, que a Vossa justiça é
sobremaneira grandiosa. As Vossas leis ainda vibram em pleno segredo; no entanto, mos a certeza de que
são justas. Isso nos alegra e nos conforta, nos dá interesse de trabalhar para um mundo melhor, de reunir
todos os companheiros, ajustando os nossos sentimentos e afinando as nossas faculdades, para que o

ambiente da Terra seja propício à fecundação das mentes do bem, porque elas duram eternamente, na
eternidade da vida conosco!
A ignorância não deixa que os homens percebam a verdade e a na visão dos espíritos inferiores, que
desconhecem o quanto ir trabalha em favor dos que sofrem e clamam por justiça, o quanto se trabalha

por aqueles que fazem os outros sofrerem, servindo de instrumento do orgulho, da vaidade, da
prepotência e do egoísmo. amor.

De que vale, meu Senhor, ter assento no trono da Babilônia, ser um imperador
em Roma ou um grande rabino em Jerusalém, por instantes, diante da eternidade,

se usamos mal as nossas faculdades de pensar e de agir? Não podemos fugir da
nossa consciência, tribunal implacável dentro de nós, que nos cobra tudo que
fizermos de mal ao nosso próximo. Entretanto, graças a Vós, Senhor, ela nos dá
conforto e paz quando respeitamos as leis que nos regem a todos, quando

respeitamos os direitos dos outros.
Aqui estamos, meu Deus, único e poderoso Deus de todos os mundos, pedindo-Vos que nos ajudeis
nos momentos difíceis e necessários para a vinda daquele que é o caminho e a própria vida. Vamos descer
para as zonas inferiores, onde os nossos irmãos laboram contra eles mesmos, criando problemas para os
seus próprios caminhos e fazendo padecer muitas almas que desconhecem os seus verdadeiros estados
espirituais.
Pedimos aos céus que nos ouçam nesse nosso empenho de sermos úteis, mesmo entre os que não
desejam ser ajudados. Estamos objetivando um trabalho amplo, para preparar as veredas para o Vosso
filho maior, o nosso Pastor, que não se confunde entre todas as criaturas do Vosso amor.

— Senhor!... Quando aceitei, assumi todos os compromissos, e
torno a vos afirmar que estou disposta a voltar à Terra quantas vezes
achardes conveniente, até que essa mesma Terra vos conheça e se
torne um reino de paz e uma escola de amor. Eu sou a vossa escrava;
fazei de mim, segundo a vossa vontade!
Por poucos instantes, notar-se-ia uma abertura sutil na Capa de energia
condensada que protegia os maus espíritos, e dela expulsando uma espécie de fumaça

viscosa, que incomodava pelo mau cheiro, era o ar que os espíritos inferiores ali
respiravam, empestado pelos seus próprios pensamentos. Dali a falange de entidades
perversas que se encontravam na camada começava a se retirar, permitindo o trabalho
dos SEAREIROS DO BEM investirem com mais intensidade na correção dos costumes das

criaturas encarnadas e desencarnadas em um preparo para que a luz do senhor se
fizesse em todos os corações.
Fato estabelecido e concretizado, Sophia com os grupos de espíritos obreiros da
ordem divina, agradeceram, dando inicio ao trabalho na preparação da vinda de cristo.

Pequeno trecho de agradecimento em que os espíritos em
pensamento dirigem ao pai celestial:
” Neste pequeno serviço que realizamos em favor da fraternidade, Senhor,
fomos todos agraciados por maiores entendimentos. Quanto aprendemos na
ação do bem, como seareiros do entendimento e da Verdade!........
Já sabemos que quem planta colhe, e ainda a lei acrescenta o que e ser
feito em relação a nós, tanto para o bem quanto para o mal. Assim sendo, Deus
de amor, inspirai-nos a viver onde a fraternidade desejar, porque sabemos que
essa condição é o clima dos anjos e ambiente céus. Somos almas ao Vosso dispor
e rogamos que se faça a Vossa vontade soberana e não a nossa! Embora
sejamos muitos na dignidade servir, nada somos sem as Vossas bênçãos de
entendimento.......
Neste momento, aqui nos reunimos para agradecer-Vos o que fizestes por nós, a oportunidade que
nos destes, ajudando essas criaturas, congregando-as por afinidade de sentimentos nesta cidade, e outro
tanto que se reúne com elas por amor, decididos a ajudar sem exigir, Espíritos ligados pelo coração e que
tudo fazem para o amor, na escola caridade. Aqui se encontra grande parte dos profetas que o Oriente
acolheu e de volta esperamos novas investidas, para que o Mestre se faça presente nos céus e nas terras
da Palestina e do mundo.
.......
Ajudai-nos a semear a luz por toda a Terra, para que Cristo encontre em nós, e em todos os homens,
a vontade de aprender e de nos libertarmos da força coagulante da ignorância.
Andamos um passo nos trabalhos que se iniciaram! Queremos andar com o Mestre dos mestres
eternamente, na eterna força do amor! Abençoai a todos nós, aqui e no mundo da carne, aprimorando as
nossas possibilidades de compreender a missão do Grande Messias que haverá de vir, como bandeira
divina a nos indicar os caminhos de salvação!

Maria mantém no plano espiritual
inúmeras organizações uma delas é
Legião dos Servos de Maria

Nessas instituições podemos reconhecer O Amor
maternal da Mãe de Jesus.

É um amor materno que acrescenta energia ao
carinho; ao zelo com a habitação confortável, vestuário
limpo, alimentação saborosa e saudável somada a disciplina
indispensável, a corrigenda educativa, tão necessária a quem
se habituou no mal.

Maria adiciona a esperança e a certeza do triunfo final do bem
Não a encontraremos em corpo espiritual com frequência nesses lugares, mesmo
porque sua presença distrairia os obreiros de suas obrigações rotineiras, mas a cada
passo, em cada processo, nos menores detalhes, a sua influencia e as suas
orientações estão presentes.

Legião dos servos de Maria
Varias caravanas visitam lugares de sombras, como o Vale
dos suicidas, como manifestação da misericórdia de Deus.
Recolhem espíritos que já se encontram capazes de
locomoção para as camadas do Invisível intermediário oi
de transição.
Essas caravanas eram compostas de senhoras(irmãs),
além de um pequeno pelotão de lanceiros ( semelhante a
batedores de caminho), um grupo de milicianos do grupo
fazendo um cordão de isolamento – protegendo de
qualquer hostilidade exterior.

O Oficial comandante erguia uma flâmula na cor Branco Brilhante, na qual se
lia na sua legenda em tom azul-ceçeste: Legião dos servos de Maria.
Entravam em todos os cantos, nos interiores das cavernas e examinavam todos os
ocupantes.
Cheios de piedade, levantavam aqueles caidos por tanto sofrimento, e retiravam os
que apresentassem condições de poderem ser socorridos e os levavam em macas.

O Hospital Maria de Nazaré
Os socorridos são levados desses vales até ao Hospital.

O trajeto mostra uma região triste e desolada, mas bem
melhor que o vale dos suicidas
Normalmente os socorridos ao olhar a edificação se
assustam: porque ela sugere rigor, disciplina austera, alem
de poder, grandeza e majestade. Mas se acalmam quando
avistam a inscrição
“LEGIÃO DOS SERVOS DE MARIA”
até chegar ao hospital passam por:
Colônia Correcional (local bem protegido)
Torre Vigia (fortificação guerreira idêntica às da Terra)
Departamento de Vigilância ( reconhecimento e identificação como internos da Colônia)
aonde também são registrados as razões do
suicídio, local aonde foram enterrados etc...

Departamento Hospitalar: Manicômio, Isolamento ( no centro do prédio a inscrição)
Hospital Maria de Nazaré

O Hospital Maria de Nazaré

Local sem barreiras, diferente do manicômio e do isolamento. São encaminhados para
as enfermarias, com leitos como roupas muito brancas e confortáveis. Recebem banho
e alimentação. - São tocados pelo carinho e o amor recebido

“- ...Necessitais de repouso....Reposai sem receio, meus amigos... Sois todos
hóspedes de Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus... Esta casa é dela....”

O Hospital Maria de Nazaré
A Mansão da Esperança
A LEGIÃO DOS SERVOS DE MARIA, mantém também no
plano espiritual, outras instituições em clima vibratório,
como a MANSÃO DA ESPERANÇA, considerado uma
cidade universitária, servindo aos ensinamentos na
Moralidade,
Filosófica,
Cientifica,
psicológica,
pedagógica, cosmogonia (criação do Mundo), idioma
Novo (a ser utilizado na Terra – intuito de futuramente
estreitar as relações entre os homens e os espíritos).

Complementando as obras de Maria de Nazaré, junto aos seus seguidores, pois cada
dirigente são espíritos desta linha de grandeza, citaremos uma biografia, entre esses
milhões de obreiros; a de Anibal de Silas jovem que conheceu pessoalmente Jesus
...durante suas pregações, um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus acariciou
quando exclamou, demonstrando a inconfundível ternura que mais uma vez expandia
entre as ovelhas. “Deixai vir a mim as criancinhas, que delas é o reino dos céus...”

O Hospital Maria de Nazaré
A Mansão da Esperança
Anibal, que ministra os ensinamentos cristãos na Cidade Universitária, desde a
infância “pretérita” terrena, cresceu e se fez homem, sentindo-se sempre envolvido
pelas radiações imortais de Jesus, trabalhando pela causa, repetindo o que ouviu do
Senhor ou de seus apóstolos, preferindo, porem, instruir crianças e jovens. Viajou e

sofreu perseguições, ultrajes, injúrias, injustiças...que chegado a Roma, viu-se
glorificado pelo martírio, incinerado num poste de iluminação festiva, ornamentado
nos jardins de Nero, aos 37 anos, porem a fim de especializar no sublime gênero do
espírito do divino, foram necessárias vidas de renúncias, trabalhos, sacrifícios..,

preparatório diante em tempos a portar com o dedicado amparo a educação da
infância e da juventude, fazendo com que após diversos séculos de abnegação
(desprendimento – desapego) e amor lhe foi concedido seus labores à LEGIÃO de
MARIA, dando a preferência, naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as
penalidades do suicídio...

